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 چکیده 

پذیری، تحلیل حد و آستانه پذیری است که برگشتپذیری، برگشتنزدیکترین مفهوم مرتبط با آسیب

پذیری بنابراین ایجاد برگشت. هاستبرابر تغییرات اساسی در محیط زیست و مقابله با آن تحمل جامعه در

های تحقیق و توسعه پذیری اقتصاد باید هسته مرکزی استراتژیاقتصادی جهت مقابله در برابر آسیب

-قیقاتی برنامهپذیر اقتصاد کالن در مراکز تحتوان بر نقاط آسیبباشد و با استفاده از پدافند غیرعامل می

هدف از این تحقیق احصای عوامل .سازمان توان و سازمان تحقیقاتی است: مطالعه موردی  .ریزی کرد

نوع تحقیق کاربردی است . کلیدی عملکرد با استفاده ازروش آنالیز محتوی و بعد حالت مصاحبه ای است

پرسشنامه از تحلیل یج حاصل و نتا. بوده است  AHPاز روش  ا استفادهتحلیلی ب–توصیفی تحقیق روش 

 9/46میزان اهمیت ظرفیت جذب با که نشان داد   EXPERT CHOICEبا استفاده از نرم افزار 

و همچنین . در اولویت قرار دارد( 4/01با )و ترمیم ( درصد 9/46با )های تطبیقدرصد نسبت به ظرفیت

زمان توسعه و منابع انرژی با پذیری اقتصادی درساهای ظرفیت برگشتمیزان اهمیت کاربرد شاخص

و همچنین  .درصد از اهمیت زیادی برخوردار است 49/1با   سازمان تحقیقاتیدرصد در مقایسه با  10/1

درصد و ظرفیت ترمیم با  5/45های تطبیق با درصد در مقایسه با ظرفیت 9/14میزان ظرفیت جذب با 

  5/46که میزان ظرفیت تطبیق با درحالی .استدرصد در سازمان توان از اهمیت زیادی برخوردار  5/14

از   موسسه تحقیقاتیدر  5/41درصد و ظرفیت ترمیم با  0/41های جذبدرصد در مقایسه با ظرفیت

 .است بوده اهمیت زیادی برخوردار

پذیری اقتصادی، تحقیق و توسعه،ظرفیت جذب،ظرفیت پذیری اقتصادی، برگشتآسیب: واژگان کلیدی

  رمیمتطبیق،ظرفیت ت
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 مقدمه 

سیسرتم  برر  هرا شرو   اثرر  بره  خررد،  اقتصاد جنبه در .گرددباز می کالن اقتصاد و خرد اقتصاد جنبه دو به اقتصاد پذیریآسیب

 ارتبراط  توسرعه  و اقتصرادی  رشرد  برر  هرا شرو   بره اثرر   کرالن  اقتصراد  جنبره  در و اسرت  مربروط  خانوارها رفاه و هاها،سازمان

پرذیری اقتصرادی، بسریار    پذیری اقتصاد و برگشت، مباحث مربوط به آسیب4111از زمان بحران مالی سال . (0411براتی،)دارد

پذیری اقتصادی شامل چهار متغیر ثبرات اقتصرادکالن،   در سطح اقتصاد کالن، برگشت.(Gordon,2004)مورد توجه بوده است

پذیری اقتصادی بررای چگرونگی   یک ساختار مفهومی برای برگشت در ایران .باشدراهبری، کارآیی بازارها و توسعه اجتماعی می

 )پرذیری اقتصرادی توسرعه نیافتره اسرت     های مرالی و اقتصرادی و نیرز تحلیرل و چگرونگی سرنجش برگشرت       مواجهه با شو 

Briguglio et al,2008) .مال است از احتپذیری عبارتآسیب. پذیری استپذیری، برگشتنزدیکترین مفهوم مرتبط با آسیب

پذیری ، تحلیل حد و آستانه تحمرل جامعره   بروز پیامدهای هر رویداد منفی و نامطلوب در جامعه این در حالی است که برگشت

لذا به دلیل اهمیت موضوع و تاثیر آن نیاز  .(0494، پور طاهری)ها استدر برابر تغییرات اساسی در محیط زیست و مقابله با آن

در قرن حاضرر  . های موثری برداشته شودخصوص اقتصاد کالن گامر جهت مقاوم سازی اقتصاد بهاست اصول پدافند غیر عامل د

های پیشرو از یکردیگر  های مهم توسعه یافتگی ، مراکز تحقیق و توسعه بوده و این عامل باعث جداسازی سازمانیکی از شاخص

و توسعه در هر سازمان و یا کشوری با ایجاد ساختار باشد و رشد تحقیق و حتی جداسازی کشورهای غنی از کشورهای فقیر می

گذاری، نیروی انسرانی متصصرص و اطرالع رسرانی در     های سرمایهسازمانی مناسب، فرهنگ، رهبری و مدیریت، افزایش شاخص

هرا،  تررین عامرل توسرعه اقتصرادی و رمرز موفقیرت بنگراه       پذیر خواهد بود و تحقیق و توسعه امروزه مهمتحقیق و توسعه امکان

مفهروم  . (0419و حسرنوی،  امانی)های صنعتی و کشورها در عرصه رقابت جهانی در تجارت و اقتصاد شناخته شده استسازمان

هرای  های سیستماتیک و فرآیند گرا از تکوین تکنولروژی جدیرد، روش  تحقیق و توسعه اصطالح نسبتا جدیدی است که فعالیت

ها، ابداع، اختراع و بهبود کمی و کیفی تولیدات ترا کاربردهرای صرنعتی و اجتمراعی     کارگیری مواد جدید، تلفیق سیستمتازه، به

امروزه تحقیرق و توسرعه در سراسرر دنیرای     . (0415طالبی ،)شودمنظور تامین نیازهای جدید جوامع بشری شامل میها را بهآن

-پرذیری و بری  اهی که در زمینه آسریب آخرین دیدگ. (0419بندریان و طباطبائی،)صنعتی یک فعالیت عمده صنعتی شده است

باشد کره توسرط جمعری از اقتصراددانان توسرعه بررای گرروه خاصری از         ثباتی اقتصادی مطرح گردیده است، دیدگاه توسعه می

های پولی و مالی، قروانین و مقرررات و تنظریم    پذیری اقتصادی مطالعات بر سیاستبرای کاهش آسیب. کشورها ارائه شده است

پذیری اقتصاد کالن از نظر شرایط ساختاری، اقتصراد  که چگونه آسیباست بررسی آندر مراکز تحقیق و توسعه ه جریان سرمای

ایجراد تهدیرداتی از   .(Hosnavi et al,2014)دهد حایز اهمیرت اسرت  های اقتصادی یا مالی قرار میکشور را در معرض شو 

از جملره ایرن   وانرایی کشرور در مقابرل ایرن تهدیردات ایجراد کررده        سوی کشورهای دیگر بر علیه اقتصاد سواالتی را در مورد ت

توان به جنگ اقتصادی اشاره کرد که باعث کاهش توان اقتصادی کشور، کاهش قدرت مقاومت و در نتیجه موجرب  تهدیدات می

از  ملری  یسرعه تو و یبازسراز  تروان  کراهش  و یاقتصاد جریانات کنترل و یاقتصاد تسلطشود و کسب نارضایتی و نافرمانی می

پرذیری اقتصراد بایرد هسرته     پذیری اقتصادی جهت مقابلره در برابرر آسریب   بنابراین ایجاد برگشتاهداف این نوع از جنگ است 

پذیر اقتصاد کالن در مراکرز  های تحقیق و توسعه باشد و با استفاده از پدافند غیرعامل می توان بر نقاط آسیبمرکزی استراتژی

 .ریزی کردرنامهتحقیقاتی در صنایع ب

 :تحقیقهدف 

 ی اقتصادی در مراکز تحقیقاتی استارائه مدل برگشت پذیر 
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 مبانی نظری

 اقتصادی  پذیریآسیب

 ترتیرب  ایرن  بره . اسرت  بیرونری  هرای شو  به نوع و ابتال هر از ناشی هایشو  به پذیریآسیب عنواناقتصادی به پذیریآسیب

، در مورد تفراوت  (چه نوع حوادثی) پویا، در مورد منابع یا و استاتیک: ازجمله مصتلفی دارای انواع اقتصادی پذیریآسیب مفهوم

  . (GUILLAUMON,2000)است آن

 اقتصادی  برگشت پذیری

 یاقتصراد بررا  یرک   هتوان سیاسرت سراخت  اشاره به یبرا «یاقتصادپذیری برگشت» نامبه یحالاز اصط 4114در سال  بریگاگلیو

 پرذیری برگشرت ح الدارد کره اصرط  یبریگراگلیو بیران مر   . مصالف استفاده کرده اسرت  یزابرون های ثار شویا انطباق با آ بهبود

 :دوم .یکننرده خرارج   تصریرب  یاقتصراد  های بهبود سریع از شوی اقتصاد برا یتوانای :اول :رودیکار مبه دو مفهوم به یاقتصاد

 یسیسرتم بررا   یرک تروان  به یاقتصاد پذیریبرگشت. (0490، اله یفس)اه  ثار این شوآدر برابر  گیایستاد یاقتصاد برا ییتوانا

 سرازماندهی  سیسرتم، خرود   اساسری  هرای قابلیرت  حفظ و شو  شو  جذب یک از بهبود سرعت ، شتابپایدار کیبهبود از شو

 هایویژگی یبرخ .(Greenham et al,2013)اختالالت است به پاسخ در یادگیری و نوآوری و(هاشبکه و اجتماعی نهادهای)

 یرا  کمری  بصرش  نترایج  توضیح برای کیفی چارچوب یک بنابراین، .دارد سازمان اثر یا سیستم اقتصادی پذیریبرگشت بر ذاتی

 از خرود جزیری   کره  مفهرومی  چرارچوب  این ایجاد برای. است نیاز نیست، دسترس در کمی تحلیل هایی برایهداد که مواقعی

-ظرفیرت  یرا  ذاتری  هایویژگی. است شده سیستم استفاده ظرفیت سه از است، تصادیاق پذیریبرگشت نظری مفهومی ساختار

. کامرل دارد  بهبرود  بررای  ترالش  و سیستماتیک اثر به کمتری نیاز دهد،می را افزایش اقتصادی پذیریبرگشت که سیستم های

 دهدیم ارایه خالصه طوربه را پذیریبرگشت و هاظرفیت متمایز هایویژگی 0جدول 

 (Hosnavi et al,2014)پذیری یک سیستمهای برگشتظرفیت:1ول جد

های تعیین ویژگی

 کننده

 ظرفیت ترمیمی ظرفیت تطبیق ظرفیت جذب

طور خودکار پس وجوهی که به های متمایزویژگی

 نمایداز شو  بروز می

وجوه داخلی که پس از شو  

 .نمایدو طی گذر زمان بروز می

ی توانایی اثرگذاری و بازساز

 های داخلی سیستمویژگی

خودکار است و تالش اندکی نیاز  تالش موردنیاز

 است

معموال به تالش خارج از  تالش داخلی مورد نیازاست

 سیستم نیاز است

 سنجش بیرونی سنجش  درونی نحوه سنجش

 تحقیق و توسعه

رنرگ بروده اسرت و    ر هم داشته نقش آن کرم قبل از انقالب بصش تحقیق و توسعه در کشور جایگاه روشنی نداشته است و یا اگ

آوری، برای نصستین برار  پس از پیروزی انقالب اسالمی و پایان یافتن جنگ تحمیلی ، جهت توجه بیشتر به پژوهش و علم و فن

ن فرآیند مرورد اسرتفاده سرازما   : تحقیق  .(0419،کشاورز و همکاران)برنامه تحقیقات در ایران تهیه و تدوین شد 0441در سال 

فرآیند مورد استفاده سازمان برای کاربرد و ارتباط دانرش علمری کسرب    : توسعهو های جدیدیابی به دانش و شناختبرای دست

 یفراهران  یمری رح)خوانی و تناسب داشته باشندشده از تحقیقات برای عرضه محصوالت و یا خدماتی که با ماموریت سازمانی هم

،0419). 

 نسلهای تحقیق و توسعه

همزمان برا تغییررات   . دانندآوری میخصوص دانش منتهی به فنها را در توسعه اثربصش دانش و بهمزیت رقابتی سازمان امروزه

عرالوه برر عرواملی    . وجود آمرده اسرت  های جدیدی در تحقیق و توسعه بهآوری و دانش فنی در صنایع مصتلف، نگرشسریع فن
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هرای  تبع آن شکوفایی مبانی خالقیت و نوآوری در تغییر تاریصچره نش و بههای مبتنی بر داسمت شرکتنظیر حرکت جهانی به

هرای  هرا در سرال  اند که سریر تراریصی آن  های مصتلف، در این حرکت شکل گرفتهسزایی داشته است و نسلاین مراکز نقش به

 .است 4مصتلف به شرح جدول 

 .(1831، ییموسا)های تحقیق و توسعهنسل: 2جدول 

 نسل ششم نسل پنجم نسل چهارم نسل سوم دومنسل  نسل اول 

نگرش به 

 دارایی

عنوان فناوری به

 دارایی

-پروژه به

 عنوان دارایی

بنگاه 

-اقتصادی به

 عنوان دارایی

عنوان مشتری به

 دارایی

عنوان دانش به

 دارایی

-سازی بهتجاری

 عنوان دارایی

تحقیق و توسعه  راهبرد محوری

 مجزا و جدا شده

پیوند با 

 تتجار

یکپارچگی 

در تجارت و 

 فناوری

یکپارچگی با 

 R&Dمشتریان 

سیستم 

نوآوری 

 مشارکتی

-سیستم شرکت

 های زایشی

موفقیت غیرقابل  عوامل تغییر

 پیش بینی

وابستگی 

 متقابل

مدیریت 

مند نظام

تحقیق و 

 توسعه

تغییرات جهانی 

ناپیوسته شتاب 

 گرفته

نیروهای 

تاثیرگذار 

 متفاوت

شتاب تغییرات 

-ر و فندر بازا

 آوری

تحقیق و توسعه  عملکرد

 عنوان سرباربه

اشترا  

 هزینه

تعادل در 

مصاطره و 

 پاداش

ظرفیت  وریمعماری بهره

 برخورد ذهنی

معماری اخذ 

-ها از ایدهفرصت

 ها

سلسله مراتبی  ساختار

 وظیفه مدار

هماهنگی  ماتریسی

 توزیع یافته

جوامع تجربی 

 چندبعدی

های شبکه

 زیستیهم

دانشی  هایشبکه

 چندبعدی

رقابت ما و  افراد

 ایشان

همکاری 

 گسترپیش

مشارکت 

 ساخت یافته

ها تمرکز بر ارزش

 و ظرفیت

متصصصان 

 فرماخویش

متصصصان خود 

 انگیزه

بر اساس  حداقل ارتباطات فرآیند

 پروژه

تحقیق و 

توسعه 

 هدفمند

های بازخور حلقه

 و ثبات اطالعات

جریان 

یادگیری و 

طور دانش به

 رزهم م

جریان رشد 

سازی تجاری

موازی با توسعه 

 فناوری

مبتنی بر  جنینی آوریفن

 داده

مبتنی بر 

 اطالعات

آوری اطالعات فن

عنوان یک به

 اسلحه رقابتی

های پردازنده

هوشمند 

 دانش

پردازش در 

 مقیاس نانو

از سال  0961از سال  زمان

0961 

تا  0941

0991 

های اخیر سال 0991از سال 

 تاکنون

 روهای پیشلسا

 

  تحقیق و توسعه در ایران

در هرر کشرور    ی، اختراعرات، اکتشرافات و خالقیرت و نروآور    یورآتررین عامرل پیشررفت، توسرعه، فرن     پژوهش و تحقیق مهرم 

 مرواد  تولیرد  شررکت  تروان ایران می در با برنامه و پرکار  R&Dدارای نادر هایشرکت جمله از. (0494، یرنژادمو ی شکوه)است
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 خود محصوالت تماد. شد گذاریبنیان ایران در دارو اولیه مواد تهیه هدف با 0911 در سال که برد نام را "تماد "داروپصش اولیه

هنرگ  تایوان، جنوبی، ژاپن، کره سوئیس، آلمان، انگلستان، کانادا، :قبیل از کشورهایی به جهانی است استانداردهای دارای که را

 و نفروذ  پویرایی،  را عامرل  پژوهش تماد. کندمی وغیره صادر عراق اردن، جنوبی، روسیه، آفریقای سنگاپور، تایلند، مالزی، کنگ،

 تولیرد،  انحصراری  آوری، فرآیندهایفن کارگیریبه بصش این در گذاریسرمایه و ماحصل داندمی جهانی عرصه در شرکت دوام

 .(0419و زلفی گل، شیرى)شماردمی بر شرکت سود حاشیه افزایش به منجر تولید هایکاهش هزینه محصوالت، تنوع

 مشکالت تحقیق و توسعه در ایران

طرور  چنردانی داده نشرده اسرت بره     یمین نشده و به پژوهش و پژوهشگر بهاامین یابد، تاگونه که باید تکار پژوهش در ایران آن

 :تحقیق عبارتند ازو عمده اهم مشکالت مقوله در کشور توسعه

نره در حروزه سیاسرت و    . تحقیق در سطوح گوناگون کشور ما جزئی از فرهنگ نیست توان گفتیت مارجبه: مسائل فرهنگی. 0

گیرران و مجریران، فرهنرگ    گرذاران و تصرمیم  اقتصاد و فرهنگ و جامعه و نه در سطح عامه مردم و خواص و مدیران و سیاست

ها عدم احساس نیاز بره تحقیرق بره دلیرل     ترین آنهماست که م یاین امر البته خود ناشی از دالیل متعدد .تحقیق وجود ندارد

 ها و سطوح استوجود وابستگی و انحصارات و عدم وجود رقابت از بعد کیفیت در هزینه حوزه

بصرش  یقتراتی  و تحق یگرذار هاز جمله سطح نازل سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی، سرطح نرازل سررمای    :مشکالت مالی. 4

 تحقیقاتیوانسانی، مالی و فیزیکی  ی،اهرفی سطح نازل بهرطز ا یخصوصی در فعالیت بردار

و مرالی،   یدر این مشکل رابطه گسسته بودن آموزش، تحقیقات و صنعت، حاکمیت قوانین دست و پاگیر ادار: ضعف مدیریت. 4

 ا، تمرکززدایی در اجریگذارناکارآیی در مدیریت علمی، عدم تمرکز در سیاست

صه آن نامطلوب بودن ارتباطات میان بصش تحقیقات با اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه، ضرعف  وجه مشص: ضعف ارتباطات. 6

 .و مانند آن استی ها، ضعف مفرط پایگاه اطالعات و نظام اطالع رسانییعلم و فناور یارتباط پویا یدنیا

تحمل نکرردن مشرکالت    و کم ابداع و تولید دانش و عداد محققان، تساهلت در کمبود توان به این مورد: انسانی یضعف نیرو .5

و اجتمراعی محققران و    ینیل به نتیجه تحقیق، سطح نازل دانش روز در میان محققان و پژوهشگران، ضعف جایگاه معنرو ی برا

در  تحقیرق و توسرعه   یشناسر  بیمربوط به آسر  یهابیشتر پژوهش. (0490، شفیع زاده وپاقلعه  یجمال)موارد مشابه اشاره کرد

 یبررا  .انرد کررده  یبررسر  یاند و کمترر ایرن موضروع را از موضرع درون سرازمان     ن قضیه نگریستهالبه ابعاد ک یایران یهاسازمان

 یرک  یسرطوح سرازمان   یکردن فرهنگ تحقیق و توسعه در تمرام  یتحقیق و توسعه جار یدرون سازمان یهابا چالش یرویاروی

آن در دوره کوتراه  نترایج  از  یگیرر قره بره بهرره   الفاده از نتایج تحقیقات بره دلیرل ع  است یتعجیل مدیران برا .راهکار موثر است

 .(0411وهمکاران، عرب مازار)تاس یدولت یهااز موانع تحقیق و توسعه در سازمان یمدیریت خود یک

 روش انجام تحقیق

بعرد از جمرع آوری   در ایرن تحقیرق   ، دشرو  یمتحلیلی استفاده  -ز نوع کاربردی است از روش توصیفیبا توجه به اینکه تحقیق ا

 و نررم افرزار    AHPبا ارائه روشی کاربردی در مدل سازی برگشت پذیری اقتصرادی ، اقردام بره اسرتفاده از مراحرل      اطالعات، 

Expert Choice11  پرسشنامه محاسبه و وزن دهری  در فرآیند مراکز تحقیقاتی نموده و شناسایی نقاط آسیب پذیر به وسیله

 مرورد  مطالعره  اهرداف  و نظرری  رویکرد به توجه با آن شرایط تبیین و موجود وضع تحلیل جهت در عمدتاً روش این.خواهد شد

 . خواهدگرفت قرار استفاده

 ها روش گردآوری داده -

 :ها در این پایان نامه از دو بصش اصلی تشکیل گردیده استروش گردآوری داده

  روش جمع آوری کتابصانه ای 

 روش میدانی 
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در بصررش جمررع آوری اطالعررات برره روش اول، اطالعررات بوسرریله مطالعررات کتابصانرره ای،    : مررع آوری کتابصانرره ایروش ج

 .ی پایان نامه ها و مقاالت، صورت پذیرفته استاسنادی،مطالعه

در روش میدانی بوسیله مشاهده، پرسش نامه و پیمایش بره جمرع آوری اطالعرات در مرورد موضروع مرورد نظرر        : روش میدانی

در بصشی از این پروژه جهت مطالعه و تحلیل متغیرها نیاز به استصراج نظرات خبرگران بروده کره در ایرن     . داخته خواهد شدپر

 .گیرد بصش مشاهدات با بازید از محل و ثبت مشاهدات صورت می. پایان نامه به استفاده از پرسشنامه اقدام خواهد گردید

انتصاب شرده  ( نمونه)جامعه آماری استفاده، و افرادی به عنوان جامعه آماری  در تحقیق حاضر از روش کارشناسی جهت تعیین

 :است که دارای یکی از شروط زیر است

 ی تحقیقاتی و سازمان توسعه و منابع انرژیاافراد با تجربه باال و سابقه تحقیقات در مراکز تحقیقاتی در سازمانه 

  کارشناسان مربوط به  مراکز تحقیقاتی 

  قل مدر  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و دکتری مدیریت تکنولوژی دارای حدا 

 .بعنوان جامعه نمونه تحقیق انتصاب، و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد( متصصصان)نفر از کارشناسان  41بر این اساس 

 ی نمونهمشخصات کلی جامعه.8جدول 

ی فعالیتحوزه تعداد تحصیالت  

تحقیقاتی موسساتو توان سازمان  01 دکترا  

کارشناسی 

 ارشد
تحقیقاتی موسساتو وان سازمان ت 04  

 

 تعیین پایایی  -

با توجه به این امرر معمروال دامنره     .برای تعیین نرخ ناسازگاری استفاده شده است Expert choiceدر این تحقیق از نرم افزار

هرای برا ثبرات    گیرری ویژگری  ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه. است 0/1ضریب قابلیت کمتر از 

توانرد از  الزم به ذکرر اسرت کره قابلیرت اعتمراد در یرک آزمرون مری        . سنجدهای متغیر و موقتی وی را میآزمودنی و یا ویژگی

قابلیت محاسبه نرخ ناسرازگاری   Expert choiceنرم افزار . موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد

دهری   هرای پرسشرنامه وزن   در نهایرت میرزان پایرایی بررای پاسرخ     .کندبا این حال شما را وادار به رعایت سازگاری نمی. را دارد

هرا از پایرایی    اسرت، پاسرخ   0/1کره چرون کمترر از    . محاسبه گردیرد  11/1یقاتی معادل پذیری در مراکز تحقمعیارهای برگشت

 .مناسبی برخودار هستند

 مدل( روایی)تعیین اعتبار  -

. باشرد یپرسشنامه از منظر تناسب و مرتبط نمودن سواالت مورد پرسش م یدرون ییو اعتبار محتوا میمفاه یدرجه بررس ییروا

 یری روا شیافرزا  یرابر . داشرت  نران یبره دقرت اطالعرات حاصرل از آن اطم     تروان ینمر  ،یریر گانردازه ابزار  ییاز روا یبدون آگاه

و با مشاوره خبرگان به اصالحات حذف و اضرافه و   شودیشده به چند خبره عرضه م یپرسشنامه طراح ع،یپرسشنامه،قبل از توز

سشنامه با چند تن از کارشناسان مررتبط برا درس   در خصوص پر ق،یتحق نیدر ا.مپردازییپرسشنامه م یدرون ییمحتوا ینیبازب

پرسشنامه،اصرالحات   یری روا دییر فن، امر مباحثره صرورت گرفرت و پرس از تا     نیخبره ا نیو مسئول بمرات ق،سلسلهیروش تحق

 . گرفتقرار و مورد استفاده  سازیادهیموردنظر پ
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 تجزیه و تحلیل اطالعات

از طرفی هریک از این ابعاد خرود دارای  . تطبیق و ترمیم بررسی شده استپذیری اقتصادی، در سه بعد جذب، شاخص برگشت 

و به   6باشند که ما برای سادگی کار برای هر یک از ابعاد و زیر معیارها نمادهایی را به صورت جدول زیر معیارهای متفاوتی می

 .ایممعرفی نموده EXPERT CHOICEنرم افزار  برای0صورت شکل 

 زیر معیارهای برگشت پذیری اقتصادی در مراکز تحقیقاتیمعیارها و .4جدول 

A111 :های استراتژیک توانمندی و حمایت همه جانبه دولتی از پروژه

 اهم از سیاسی و مالی
 

A11: 

 توانمندیها

 

 

 

 

(A1)مستح

 سازیکم

 

 

 

 

 

 

 ظرفیت جذب

A112: توانمندی فنی و مدیریتی 

A113 : مد هنگام بحران اقتصادیتوانایی جذب نیروی انسانی کارآ )     

   

A121 :ارتقاء منزلت شغلی  

A12 :  عوامل

 فرهنگی

A122 :ایجاد سیستم نظردهی و امنیت شغلی کارکنان 

A123 :پذیریایجاد فرهنگ مشارکت و مسئولیت 

A131 :ها و هزینه آنهاپژوهی پروژهبندی و آیندهاولویت A13: 

ایجادزیرساخ

 تها

A132 :سازیایجاد صندوق ذخیره 

A211 :سازی دانشتجاری A21: دانش  

 

 

(A2) 

-موازی

 (تکرر)سازی

A212 :ارائه خدمات پژوهشی 

A221 :ای به نیروی انسانیپویایی سازمان اداری بر اساس نگرش سرمایه A22: نیروی

 شگاهجذب و تعامل نیروهای خالق و کارآمد صنایع و دان: A222 انسانی

A231: ایجاد چارت سازمانی A23:ارتباطا

 ارتباط با مراکز تحقیقاتی برتر و صنایع مربوطه : A232 ت

A233: های تابعههماهنگی، ترویج و انتقال دانش میان شرکت 

B111 :و تصصیص منابع،( تولید آموزش) ایجاد خدمات آموزشی B11: آموزشی  

 

0B:نیگزیجا

 منابع ی

 

 

 

 

 

B:تیظرف 

      قیتطب

B112 : نیروی جوان و نصبه تصصصاستفاده کردن از 

B 121 :ایجاد ظرفیتهایی فراتر از قابلیت اصلی مراکز و پرداختن به آنها 

B122 :ایوجود ساختار شبکه B12:ساختاره

 الگوبرداری از ساختار سازمانی دیگر صنایع مشابه: B123 سازمانی ای 

B211 :های کاری دانشگاه در صنایع و بالعکسستقرار کمیتها  

B21:آوری فن

 و نوآوری

 

 

B2:وری بهره

درست از 

امکانات و 

 تجهیزات    

 

B212 :های تحقیقاتی برای ارتباط بهتر اساتید با جامعه صنعتی و فرصت

 اعضاء هیئت علمی

B213 :یشگاهیآورانه تامین مواد و امکانات آزماثبت اختراعات فن 

B221 :ریزی استراتژیک صنعتیتوجه به برنامه  

 

B22: قوانین و
B222 : تصویب قوانین حمایتی از محققین و برخورد قانونی با متصلفان و

 کپی کنندگان تحقیقات،
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B223 :های علمی کشور تفویض اختیارات قانونی به شورای پژوهش

 جهت کنترل،نظارت و هدایت تحقیقات

 مقررات

C11 :سیستم مالی ایجاد سامانه یا C1  :  اتقای

بازیابی 

 سازمان  

 

 

C:تیظرف 

               میترم

C12   :های رفاهی و منزلت اجتماعی       دستورالعمل یا آئین نامه اخذ وام و برنامه 

C13 :سیستم نظارت        آگاه سازی و آموزش پرسنل و 

C21:  های مرجع       منتشره در مجلهدسترسی به مقاالت :C2امکان 

دسترسی به 

 اطالعات 
C22: المللی        ای وبیندسترسی به اطالعات جهانی و منطقه 

 

 

 
 مدل طراحی شده در مراکز تحقیقاتی.1شکل 

و استفاده . ی کمک کردتوان به بهسازی هرچه سریعتر این مراکز تحقیقاتکه با استفاده از این مدل در مراکز تحقیقاتی می

دهی هایی و وزنها به زیرظرفیتهای مرتبط با این مراکز تقسیم بندی هرکدام از ظرفیتکردن از یک سری معیارها و ظرفیت

و با استفاده از تحلیل .عنوان شاخص اولیه دانستها را که در اولویت قرار دارند را بهتوان هرکدام از ظرفیتها میبه این بصش

 . عنوان عوامل کالن در مراکز تحقیقاتی در نظر گرفته شده اندبه 5 در  جدول  شاخصها رفته در پرسشنامهکار ای به شاخصه
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 شاخصهای بکار رفته در مراکز تحقیقاتی. 5جدول 

 درصد/وزن شاخصها ردیف

 4649 جذب 0

 1145 سازیمستحکم 4

 1141 وری درست از امکانات و تجهیزاتبهره 4

 4141 بازیابی سازمان ارتقای 6

 5145 هاتوانمندی 5

 5041 نیروی انسانی 4

 1140 ساختارهای سازمانی 1

 1649 آوری و نوآوریفن 1

 6444 سیستم نظارت آگاه سازی و آموزش پرسنل و 9

 5541 های دولت در سطح ملی و صنعتدسترسی به سیاستگذاری 01

 41 توانمندی فنی و مدیریتی 00

 5449 منزلت شغلی ارتقاء 04

 1440 ها و هزینه آنهاپژوهی پروژهبندی و آیندهاولویت 04

 1149 سازی دانشتجاری 06

 1444 ای به نیروی انسانیپویایی سازمان اداری بر اساس نگرش سرمایه 05

 5945 های تابعههماهنگی، ترویج و انتقال دانش میان شرکت 04

 51 جوان و نصبهنیروی  تصصصاستفاده کردن از  01

 4449 ایجاد ظرفیتهایی فراتر از قابلیت اصلی مراکز و پرداختن به آنها 01

 5044 های کاری دانشگاه در صنایع و بالعکساستقرار کمیته 09

 5141 ریزی استراتژیک صنعتیتوجه به برنامه 41

 
توضیح اینکه عوامل فوق با نظرر متصصصران و خبرگران    .داز نظروزن دهی موارد باال نسبت به بقیه فاکتورها در اولویت قرار دارن

 موسسره سرازمان تروان و   )ها در مراکز تحقیقراتی میزان ارجحیت و اهمیت هر کدام از ظرفیت 0و در نمودار .طراحی شده است 

 .باشدبیان شده است که به صورت ذیل می(  تحقیقاتی
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 تحلیل حساسیت: 0نمودار 

 
ها به ایرن  بیشتر است و تفاوت ظرفیت موسسه تحقیقاتیدهد که ظرفیت جذب در سازمان توان نسبت به نمودار باال  نشان می

نشان دهنده این است که  درصد 01/1 موسسه تحقیقاتیکه در درصد در حالی 64/1صورت است که ظرفیت جذب در سازمان 

درصرد و در دانشرگاه   04/1خوردار است و ظرفیت تطبیقی در سازمان توان در سازمان توان ظرفیت جذب از اهمیت بیشتری بر

درصرد و ایرن ارقرام نشران      14/1 موسسه تحقیقراتی درصد و در  11/1درصد و همچنین ظرفیت ترمیم در سازمان توان  11/1

تطبیقری نسربت بره    و ظرفیرت  . دارد موسسه تحقیقراتی ها هر کدام در سازمان توان نسبت به دهنده اختالفی است که ظرفیت

اسرت و   موسسه تحقیقاتیظرفیت جذب در سازمان خیلی کمتر است اما با این حال ظرفیت جذب دو برابر ظرفیت تطبیقی در 

 .ظرفیت ترمیم هم به همین صورتی که بیان شد وجود دارد

ای مورد قضاوت جامعره   نامه و در قالب پرسش .پذیری در مراکز تحقیقاتی پرداخته شدهای برگشتدر ابتدای تحقیق به ظرفیت

 .شود نامه پرداخته می به روند تحلیل پرسش 4در جداول  ؛ کهنمونه طرح قرار گرفت

 پذیری اقتصادیهای برگشترتبه بندی شاخص.6جدول 

 امتیاز نهایی ظرفیت رتبه

 14469 جذب یک

 14469 تطبیق دو

 14014 ترمیم سه

 

نشان داده شده  1توان به این نتایج  که در جدولمی سازمان توانپذیری اقتصادی درگشتبندی زیرمعیارهای بربا توجه به رتبه

ها دارای رتبه اول، دوم و نسبت به بقیه شاخص  سازمان توان به ترتیب از نظر اهمیت در این زیرمعیارها. است دست پیدا کرد

  .سوم هستند
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 وانپذیری اقتصادی درسازمان تزیرمعیارهای برگشت .1جدول 

 درصد شاخصها ردیف

 58,9 آوری و نوآوریفن 0

 51،4 سازیمستحکم 4

 49,2 ایجاد ظرفیتهایی فراتر از قابلیت اصلی مراکز و پرداختن به آنها  4

 45,3 هاتوانمندی 6

 39,3 ای به نیروی انسانیپویایی سازمان اداری بر اساس نگرش سرمایه 5

 39,1 توانمندی فنی و مدیریتی 4

 38,6 های کاری دانشگاه در صنایع و بالعکساستقرار کمیته 1

 31,5 ارتقاء منزلت شغلی 1

 25,6 سیستم نظارت آگاه سازی و آموزش پرسنل و 9

 09،5 وری درست از امکانات و تجهیزاتبهره 01

 06،4 سازیموازی 00

نشان  1توان به این نتایج  که در جدولیقاتی  میتحق موسسهپذیری اقتصادی دربندی زیرمعیارهای برگشتبا توجه به رتبه

ها دارای تحقیقاتی  نسبت به بقیه شاخص موسسهبه ترتیب از نظر اهمیت در  این زیرمعیارها. داده شده است دست پیدا کرد

  .رتبه اول، دوم و سوم هستند

 پذیری اقتصادی درموسسه تحقیقاتیبندی زیرمعیارهای برگشترتبه.3جدول 

 درصد/وزن اخصها در سازمانهای تحقیقاتیش ردیف

 14،4 ارائه خدمات پژوهشی 0

 های مرجعدسترسی به مقاالت منتشره در مجله 

 15 ای به نیروی انسانیپویایی سازمان اداری بر اساس نگرش سرمایه 4

 و تصصیص منابع( تولید آموزش) ایجاد خدمات آموزشی 4

 های رفاهی و منزلت اجتماعیام و برنامهدستورالعمل یا آئین نامه اخذ و 6

 66،0 ارتباط با مراکز تحقیقاتی برتر و صنایع مربوطه 5

 

 نتایج حاصل از مصاحبه

هرای سراختارها و   های کارکرد مراکز تحقیق و توسعه کاربرد دارد تا در قسرمت پذیری در قسمتهای برگشتاستفاده از ظرفیت

پرذیری بره ایرن    های برگشتپذیری و بکاربردن ظرفیتان و نصبگان راجع به کاربرد برگشتنتایج حاصل از مصاحبه با کارشناس

 .پذیری اقتصادی در مراکز تحقیق  وتوسعه ارائه دادندصورت بود که تعاریفی از برگشت

 پذیری در حوزه تحقیق و توسعه تعاریف متفاوت برگشت

  ها، علیرغم وجود فشار اقتصرادی کره مری   ی ناشی از آنتوسعهتوانایی مراکز تحقیق و توسعه برای تداوم تحقیقات و-

 .تواند در قالب کمبود تجهیزات،مواد و نیروی انسانی باشد

 یابی به دانش جدید و مورد نیاز برای کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعیتوانایی دست 

 بینی نشده درآیندهپیشهای موردنیاز جهت به حداقل رسانی مصاطرات آوریتوانایی خلق محصوالت و فن 

 پذیری نظام در مراکز تحقیق و توسعه های علمی موثر بر برگشتیابی به فرآیندها، خدمات و فعالیتتوانایی دست 
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 نتیجه گیری

ظرفیت جرذب  . توان به مشابه مدل فیزیکی در نظرگرفتتوانمندی اقتصادی را در قالب تحقیق و توسعه یا هر مرکز دیگری می

-پذیر که سازمان را در برابر فشارهای اقتصرادی مصرون مری   ی برای دفع حمالت اقتصادی است یا پوششی انعطافدر واقع سپر

های شیمیایی مقایسه کرد و این در صورتی است که عملکرد سیستم را مصتل نکنرد  را با کارکرد بافر در محلولتوان آندارد می

و از نظر کارشناسان ظرفیت جذب در صرورت  .ها ضروری استی یا رفع آنو در هر صورت ترمیم بعداز دریافت فشارهای اقتصاد

در گرذر زمران و افرزایش فشرارهای اقتصرادی      . امکان بر انطباق اولویت دارد و ترمیم، انطباق موضوعیت بیشتری دارد تا جرذب 

ای رفع فشارهای اقتصادی و البته درهرصورت تالش بر. ممکن است رویکرد جذب ناکارآمد بوده و تبدیل به موضع انطباق گردد

بینی ولی با توجه به پیش. صرفه، مفیدتر از رویارویی با فشار اقتصادی خواهد بودها البته با روشی معقول و بهیا بی اثر کردن آن

 ترمیم<تطبیق <جذب.باشدرسد درجه اهمیت به این شکل مینظر میها بهناپذیری حوادث و لزوم آمادگی با بحران

 :برای تحقیقات آیندهپیشنهاد 

مردل  . شود دارای نقاط ضعفی بوده و یا امکان بهبود و توسعه و گسترش آن وجود دارد بدیهی است که هر مدلی که طراحی می

هرای متعرددی    ارائه شده در این پژوهش نیز خالی از اشکال نبوده و برای برطررف نمرودن ایرن اشرکاالت و بهبرود آن، فعالیرت      

توان در آینده برای توسعه و بهبود مدل ارائره شرده صرورت پذیرنرد، بره صرورت زیرر         هایی که می فعالیت .توان تعریف نمود می

 :گردند پیشنهاد می

ی دیگر برای حل همین مساله و مقایسه نتایج آن با نتایج پژوهش  گیری چند معیاره های تصمیم استفاده از روش -0

 حاضر

ای خدماتی نظیر بیمه و بانک، و بررسی اهداف و معیارهای مهم ه انجام پژوهشی مشابه پژوهش حاضر در سازمانِ -4

 ها و ارائه مدل متناسب برای آن سازمان

 :در امرپژوهش عبارتنداز رهای تقویت ارتباط صنعت و موسسات تحقیقاتیراهکا

 تقویت منابع اطالعاتی 0

د نوآوری صرنعتی، کرارآفرینی،   و صنعت همانن ای درموسسه تحقیقاتیتقویت مباحث علمی در حوزه علوم میان رشته 4

 ...روانشناسی صنعتی، مدیریت دانایی و

های تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی در صنایع تعریرف گرردد و   با جامعه صنعتی فرصت جهت ارتباط بهتر سازمان توان 4

 .ارتباط موثر با واحدهای صنعتی و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع باشد های ارزشیابی ویکی از مال 

 ویب قوانین حمایتی از محققین و برخورد قانونی با متصلفان و کپی کنندگان تحقیقات تص 6

 های علمی کشور جهت کنترل،نظارت و هدایت تحقیقاتتفویض اختیارات قانونی به شورای پژوهش 5

 

 منابع 

، موسسه ( رویکرد تجربی یک) بررسی شاخص های بی ثباتی و آسیب پذیری اقتصادی در ایران ،  0411محمدعلی ،  ،براتی

 تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، چاپ نصست، 

پور طاهری ،مهدی  ، عبدالرضا، رکن الدین افتصاری و کاظمی ،نسرین  ، نقش رویکرد مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش 

تان سولدز، دهس: مطالعه موردی( از دیدگاه مسئوالن و کارشناسان) اجتماعی کشاورزان روستایی –آسیب پذیری اقتصادی 

 ( 0494) آذربایجان غربی ، ، پژوهش های روستایی ، سال چهارم، شماره یکم، بهار

ارائه الگوی مناسب برای افزایش اثربصشی واحدهای تحقیق و توسعه در گروه صنایع شهید همت  ،حسنوی ، رضا  و رضا ،امانی

 0419ناوریهای نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ، دانشکده مدیریت و فMBA، پایان نامه مقطع  کارشناسی ارشد رشته 
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چهارمین همایش تحقیق و توسعه،انتشارات ،  R&Dدر کاهش هزینه های مربوط به فعالیتها  ITنقش   طالبی، محمد ،

 (0415) 0سبزان  ،جلد

مطالعه : ند ایده و بازار سیاست گذاری برای مراکز تحقیق و توسعه بر اساس فرای ،سیدمهام الدین  ،طباطبائیو رضا   ،بندریان
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 شماره شانزدهم ،سال پنجم ،یت،فصلنامه آفاق امن
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صنعت و  یهنشر ی،م نوآوردر نظا( +R&D)و توسعه ی یق، نقش مراکز تحق یدمج یمی،سلمحسن و  یمی،رحمحسن ، کشاورز، 

 0419، بهار و تابستان 1و1دانشگاه، سال سوم، شماره

به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته  یمقایسه ا - یاحسان ، رویکرد تحلیلشفیع زاده، و  یمرتض ،پاقلعه یجمال

 0490، تابستان 40پار  ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره  یفصلنامه تصصص

توسعه  یمل یشهما ینخرد وکالن ، دوم یاقتصاد یشرفتو توسعه در پ یقتحق یت، اهم یدعلیس یرنژاد،مو  یمهد ،یشکوه

 0494، آذر ماه  یرانخشک ، ابرکوه، ا یمهمناطق خشک و ن یداردرپا

علم،سال اول، پل موفق بین دانشگاه و صنعت، فصل نامه نشاء : محمدعلى ، مراکز تحقیق و توسعهزلفى گل، مرتضى و  ،شیرى

 0419 یماه،د0شماره 

 یدولت یتحقیق و توسعه در سازمانها یابوالفضل ، آسیب شناس ،و صالحیان عمران ی، محمدتق یجمشید ،عرب مازار، عباس
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